
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντικζου §§8-9 

Ἔτι δζ, ὦ βουλι, εἴπερ ἵππευςα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνοσ ὡσ δεινόν τι πεποιθκϊσ, ἀλλ᾽ ἠξίουν, 

ἀποδείξασ ὡσ οὐδεὶσ ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶσ πζπονκε, δοκιμάηεςκαι. Ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶσ 

ταφτῃ τῇ γνϊμῃ χρωμζνουσ, καὶ πολλοὺσ μὲν τῶν τότε ἱππευςάντων βουλεφοντασ, πολλοὺσ 

δ᾽ αὐτῶν ςτρατθγοὺσ καὶ ἱππάρχουσ κεχειροτονθμζνουσ. Ὥςτε μθδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖςκε 

ταφτθν ποιεῖςκαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶσ ἐτόλμθςάν μου καταψεφςαςκαι. Ἀνάβθκι 

δζ μοι καὶ μαρτφρθςον. Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆσ τῆσ αἰτίασ οὐκ οἶδ᾽ ὅ, τι δεῖ πλείω λζγειν· 

δοκεῖ δζ μοι, ὦ βουλι, ἐν μὲν τοῖσ ἄλλοισ ἀγῶςι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατθγορθμζνων 

προςικειν ἀπολογεῖςκαι, ἐν δὲ ταῖσ δοκιμαςίαισ δίκαιον εἶναι παντὸσ τοῦ βίου λόγον 

διδόναι. Δζομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίασ ἀκροάςαςκαί μου. Ποιιςομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡσ 

ἂν δφνωμαι διὰ βραχυτάτων. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α1. Να γράψετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου 

και δίπλα ςε αυτό τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθοσ», αν είναι 

λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τισ λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

5): 

α. Κατά τον Μαντίκεο το να ζχει υπθρετιςει κανείσ ςτο ιππικό τθν εποχι των Τριάκοντα 

δεν αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από το αξίωμα του βουλευτι. 

β. Ο Μαντίκεοσ δθλϊνει ότι ο μοναδικόσ λόγοσ τθσ απολογίασ του δεν είναι θ κατθγορία, 

αλλά ο ζλεγχοσ τθσ ςυκοφαντίασ των κατθγόρων του. 

γ. Ο Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι ςτισ «δοκιμαςίεσ» ο ομιλθτισ πρζπει κυρίωσ να αντικροφει 

με επιχειριματα τισ κατθγορίεσ των αντιπάλων, όπωσ ςυμβαίνει και ςτισ άλλεσ 

δικαςτικζσ διαμάχεσ. 

δ. Ο Μαντίκεοσ παρακαλεί τουσ κατιγοροφσ του να δείξουν ευνοϊκότερθ ςτάςθ και να 

αποςφρουν τισ κατθγορίεσ τουσ. 

ε. Ο Μαντίκεοσ υπόςχεται ότι κα είναι ςφντομοσ ςτθν απολογία του. 

Μονάδεσ 10 

  



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριςτοτζλησ, Ἀκθναίων Πολιτεία §§55.2-55.4 

Στο δεφτερο μζροσ τθσ πραγματείασ του ο Αριςτοτζλθσ περιγράφει τουσ διοικθτικοφσ 

κεςμοφσ και τον τρόπο λειτουργίασ του ςφγχρονοφ του ακθναϊκοφ πολιτεφματοσ. Στο 

κείμενο που ακολουκεί αναφζρεται ςτον τρόπο ανάδειξθσ και τθ δοκιμαςία των Εννζα 

αρχόντων. 

 

Παλαιότερα δεν αναλάμβανε εξουςία όποιοσ αποδοκιμαηόταν από τθ βουλι, αλλά τϊρα 

μπορεί να κάνει ζφεςθ ςτο δικαςτιριο, του οποίου θ απόφαςθ είναι τελεςίδικθ. Όταν 

γίνεται θ κρίςθ, ρωτοφν: «Ποιοσ είναι ο πατζρασ ςου και ςε ποιον διμο ανικεισ και ποιοσ 

είναι ο πάπποσ ςου, ποια θ μθτζρα ςου και ποιοσ ο πατζρασ τθσ μθτζρασ ςου και από 

ποιουσ διμουσ;» Μετά τον ρωτοφν αν ςυμμετζχει ςτθ λατρεία του Πατρϊου Απόλλωνα και 

του Ερκείου Δία και ποφ βρίςκονται τα ιερά τουσ. Ύςτερα, αν ζχει οικογενειακοφσ τάφουσ 

και ποφ βρίςκονται, ζπειτα αν φροντίηει τουσ γονείσ του και αν πλθρϊνει τουσ φόρουσ και 

αν ζχει υπθρετιςει τθ κθτεία του. Αφοφ του απευκφνει (ο πρόεδροσ) αυτζσ τισ ερωτιςεισ, 

του λζει: «Φϊναξε τϊρα μάρτυρεσ για όςα είπεσ». Και όταν παρουςιάςει τουσ μάρτυρζσ 

του, ρωτοφν: «Ζχει κανείσ κάποια κατθγορία εναντίον του;» Κι αν υπάρχει κάποιοσ 

κατιγοροσ, το δικαςτιριο του δίνει το λόγο και μετά ο κατθγοροφμενοσ απολογείται. 

Μτφρ. Α. Παναγόπουλοσ 

 

Β4. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του αρχαίου διδαγμζνου κειμζνου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου ςτθ Νζα Ελλθνικι, όπου η ίδια λζξη, ςτο ίδιο μζροσ του λόγου, ςε 

οποιαδήποτε μορφή τησ (πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο) χρθςιμοποιείται με 

διαφορετική ςημαςία από αυτιν που ζχει ςτο κείμενο: δοκιμάηεςκαι, μθδζν, 

μαρτφρθςον, αἰτίασ, λόγον. 

Μονάδεσ 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδησ, Ἱςτορίαι §§ 2.10.3-2.11.2 

(ζκδ. των Jones, H.S., Powell, J.E. Οξφόρδθ: Clarendon Press, 1942, ανατ. 1970) 

Ο Θουκυδίδθσ αφοφ ζχει αναφερκεί ςτισ προετοιμαςίεσ των Πελοποννθςίων και ςτθ 

ςυγκζντρωςθ των δυνάμεϊν τουσ ςτον Ιςκμό τθσ Κορίνκου, ενόψει τθσ ειςβολισ ςτθν 

Αττικι, παρακζτει τον λόγο του Αρχίδαμου. 



Καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ ςτράτευμα ξυνειλεγμζνον ἦν, Ἀρχίδαμοσ ὁ βαςιλεὺσ τῶν 

Λακεδαιμονίων, ὅςπερ ἡγεῖτο τῆσ ἐξόδου ταφτθσ, ξυγκαλζςασ τοὺσ ςτρατθγοὺσ τῶν πόλεων 

παςῶν καὶ τοὺσ μάλιςτα ἐν τζλει καὶ ἀξιολογωτάτουσ παρῄνει τοιάδε. Ἄνδρεσ 

Πελοποννιςιοι καὶ ξφμμαχοι, καὶ οἱ πατζρεσ ἡμῶν πολλὰσ ςτρατείασ καὶ ἐν αὐτῇ 

Πελοποννιςῳ καὶ ἔξω ἐποιιςαντο, καὶ ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεςβφτεροι οὐκ ἄπειροι πολζμων 

εἰςίν· ὅμωσ δὲ τῆςδε οὔπω μείηονα παραςκευὴν ἔχοντεσ ἐξιλκομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν 

δυνατωτάτθν νῦν ἐρχόμεκα καὶ αὐτοὶ πλεῖςτοι καὶ ἄριςτοι ςτρατεφοντεσ. Δίκαιον οὖν ἡμᾶσ 

μιτε τῶν πατζρων χείρουσ φαίνεςκαι μιτε ἡμῶν αὐτῶν τῆσ δόξθσ ἐνδεεςτζρουσ. Ἡ γὰρ 

Ἑλλὰσ πᾶςα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται καὶ προςζχει τὴν γνϊμθν, εὔνοιαν ἔχουςα διὰ τὸ 

Ἀκθναίων ἔχκοσ πρᾶξαι ἡμᾶσ ἃ ἐπινοοῦμεν.  

---------- 

οὔπω: όχι ακόμα 

τῆσ δόξθσ: από τθ φιμθ 

τὸ ἔχκοσ: το μίςοσ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἄνδρεσ Πελοποννιςιοι … πρᾶξαι 

ἡμᾶσ ἃ ἐπινοοῦμεν». 

Μονάδεσ 20 

Γ4.  

α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων του 

κειμζνου που βρίςκονται ςτθ γενικι πτϊςθ: 

 τῶν Λακεδαιμονίων: είναι …………………………………………… ςτο …………………………………………. 

 τῆσ ἐξόδου:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

παςῶν:   είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

ἡμῶν:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

πολζμων:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

τῶν πατζρων: είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

(μονάδεσ 6) 

 β. Να αναγνωριςτεί το είδοσ των προτάςεων που ακολουκοφν: «ἐπειδὴ πᾶν τὸ ςτράτευμα 

ξυνειλεγμζνον ἦν», «ἃ ἐπινοοῦμεν». (μονάδεσ 4) 

Μονάδεσ 10 


